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BREDDEUDVALGSMØDE 

  

Dato: Onsdag, d. 28. februar 2018 

Sted: Parasport Danmarks kontor i Vejle 

Tid: kl. 13.00 – 18.00 

Deltagere: Bjørn Georgsen (BG) 

 Charlotte Svarrer (CS) 

 Lene van der Keur (LvdK) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV)  

 

 

UDKAST TIL REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af pkt. 3j:  Landsmøde i Boccia 

Tilføjelse af pkt. 13:  Rep.møde, incl. kandidat 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet er godkendt via ugemail 18. 

 

3. Idrætter 

a. IU Svømning – eks. ord. landsmøde (bilag 3a) 

Baggrund: IU Svømning har afholdt ekstraordinært Landsmøde. Referat er 

udarbejdet. 

Indstilling: Referatet tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Referatet er taget til efterretning. 

 SJK orienterer om, at der er taget initiativ til at Parasport Danmark nu 

 søger om medlemskab af DSISO International. 

  

b. IU Gymnastik – landsmøde (bilag 3b) 

Baggrund: IU Gymnastik indkalder til Landsmøde torsdag d. 1. februar i 

Odense. CS deltager. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 CS deltog i landsmødet. Havde en rigtig god dialog. Der henvises i øvrigt 

 til referatet som udsendes med kommende ugemail. 

 

c. IU Kørestolsrugby - landsmøde (bilag 3c) 



 

 
Parasport Danmark - Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby 
www.parasport.dk - info@parasport.dk  
CVR nr. 44301318 

Baggrund: IU Kørestolsrugby indkalder til Landsmøde lørdag d. 10. 

februar i Korsør. MEJ deltager. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

MEJ deltog i landsmødet. Et meget hurtigt møde afholdt i.fm. FM. Flere af 

medlemmerne af udvalget modtog – trods tidligere udmeldinger – 

genvalg, og der blev valgt et udvalg på 6 medlemmer. MEJ gør udvalget 

opmærksom på at én klub ikke er repræsenteret i udvalget og minder om 

at huske kommunikation til alle klubber. Referat fra Landsmødet afventes. 

 

d. IU Badminton - landsmøde (bilag 3d) 

Baggrund: IU Badminton indkalder til Landsmøde lørdag d. 24. februar i 

København. BG deltager. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 BG deltog i landsmødet. I et par år har udvalget ligget underdrejet, men 

 der er nu nedsat et udvalg på 5 medlemmer. Referat fra Landsmødet 

 afventes. 

 

e. IU Fodbold - landsmøde (bilag 3e) 

Baggrund: IU Fodbold indkalder til Landsmøde lørdag d. 3. marts i 

Odense. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. CS deltager. 

 

f. IU Hockey - landsmøde (bilag 3f) 

Baggrund: IU Hockey indkalder til Landsmøde lørdag d. 3. marts i 

Fredericia. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. MEJ deltager. 

 

g. IU Kørestolstennis - landsmøde (bilag 3g) 

Baggrund: IU Kørestolstennis indkalder til Landsmøde lørdag d. 17. marts 

i Snekkersten. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. LvdK deltager ikke, men kontakter formanden. 

 

h. IU Kørestolsfodbold - landsmøde (bilag 3h) 
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Baggrund: IU Kørestolsfodbold indkalder til Landsmøde lørdag d. 17. 

marts i Brabrand. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. MEJ deltager. 

 

i. IU Ridning - landsmøde (bilag 3i) 

Baggrund: IU Ridning indkalder til Landsmøde lørdag d. 7. april i Strøby. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. CS deltager. 

 

j. IU Boccia - landsmøde (bilag 3j) 

Baggrund: IU Boccia indkalder til Landsmøde søndag d. 18. marts i 

Fredericia. 

Indstilling: Pkt. tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. taget til efterretning. BG deltager. 

 

4. Økonomi 

a. Regnskab 2017 (bilag 4a) 

Baggrund: Inden revisionens endelig godkendelse er status, at vi har 

brugt 1.306.000 kr. af en samlet bevilling på 1.365.000 kr. Midlerne er 

anvendt indenfor primært to områder. Tilskud til idrætsudvalgenes 

aktiviteter (fællestrænere, stævner i udlandet, administration m.m.) og til 

tværgående aktiviteter (Unge Atleter i Front, Sportsskoler, Special 

Olympics World Winter Games, sommerhøjskole m.m.).  

Den største del af midlerne blev fordelt inden årets start og efterfølgende 

er der løbende blevet bevilliget midler ud fra idrætsudvalgenes ansøgning 

til aktivitetspuljen. Som forventelig er der stor variation i, hvor præcist 

budgettet har passet med forbruget, men overordnet set er 

breddeudvalget tilfredse med at forbruget kun rammer forbi med 59.000 

kr. svarende til ca. 4%. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

b. Lederbehov ved stævner i udlandet (bilag 4b) 

Baggrund: IU Fodbold har lavet en skrivelse om antal af trænere/ledere 

ifb. stævner. Med særlig fokus på CP spillerne, er der et ønske om, at 

Breddeudvalget vil bevillige deltagelse af flere trænere/ledere, når der 

søges om dette. Ønskerne er: 

Stævner på op til 5 dage – 4 træner/ledere 
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Stævner af længere varighed – 5 træner/ledere 

Argumenterne er, at der er behov for 1 der tager sig af de administrative 

krav/regler/forhandlinger, 1 behandler/fysioterapeut der har fokus på de 

fysiske og kognitive udfordringer og herunder løbende kan vurdere 

forsvarligheden af deltagelse for spillerne, 1 der står for vask af 2-3 sæt 

spillertøj, 2 trænere der står for løbende træning, kampene og samtalerne 

med spillerne efter behov ”24-7”. 

Indstilling: På baggrund af fremsendte skrivelse drøftes IU Fodbolds 

ansøgning. Henvendelsen giver samtidig anledning til en generel drøftelse 

omkring de fremstillede træner-/lederroller, da der løbende kommer 

lignende henvendelser fra andre udvalg. Skal de hidtidige principper 

revurderes? 

 

BESLUTNING: 

BrU har som udgangspunkt en holdning, der siger 1 træner/leder pr. 4 

udøvere. Det er BrU’s holdning, at et træner/lederteam ved stævner i 

udlandet selvfølgelig har hver deres kompetencer, men i øvrigt hjælper 

hinanden ligesom atleter/spillere kan inddrages i praktiske opgaver (eks. 

tøjvask). Ud over at få klaret praktiske opgaver, kan det øge den samlede 

trups følelse af ansvarlighed og fællesskab. 

BrU kan dog vælge et andet forhold mellem trænere og ledere, hvis 

særlige forhold gør sig gældende (atleter med svære handicaps, stævner 

over en uges varighed eller andre særlige forhold). 

BrU anerkender CP-fodbold’s ambitiøse arbejde. Men samtidig vurderer 

BrU, at CP-fodbolds ambitioner ikke behøver at blive begrænset af, at 

bevillinger til trænere/ledere ved stævner i udlandet tager udgangspunkt i 

1-4 med ovenstående tilgang til opgaven. 

Derfor fastholdes bevillingen til stævnet i Barcelona i juni 2018 (3 

trænere/ledere).  

Opfølgning: SJK 

c.  Tilskud til deltagelse i internationale stævner i Danmark 

Baggrund: På foranledning af henvendelser fra flere idrætter ønskes en 

drøftelse af BrU-tilskud til aktiviteter, der ikke er mesterskabsstævner. 

F.eks. Frederiksberg Open (racerunning), Danish Open i boccia og 

svømning. 

Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Som udgangspunkt støtter BrU trænere/lederes deltagelse i internationale 

stævner i Danmark på samme måde som deltagelse i stævner i udlandet 

støttes. 

5. Aktivitetspuljen 

a. IU Boccia – NM (bilag 5a) 

Baggrund: IU Boccia søger om tilskud til deltagelse i NM på Færøerne. 

Stævnet afholdes 10.-13. maj og der deltages med 15 spillere og 9 

personlige hjælpere og 4 trænere/holdledere. Der søges om tilskud til 4 
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trænere/ledere og 1 dommer med 1 personlig hjælper, i alt søges der om 

kr. 50.600,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 

Kr. 34.500,- til transport og ophold for 4 trænere/ledere og 1 dommer. Ud 

fra ansøgningen er deltagerudgiften pr. person kr. 4.200,- (overnatning) + 

kr. 2.700,- (transport), dvs. kr. 6.900,-. Deltagerbetalingen bør derfor 

være kr. 6.900,- og ikke de budgetterede kr. 6.500,-. Breddeudvalget gør 

opmærksom på at det er ekstraordinært at støtte deltagelse af dommer. 

Normalt ligger dommerudgifter i stævnegebyret, hvilket jo vil medføre et 

større deltagergebyrer, som så skal fordeles på spillere, trænere og 

ledere. Der opfordres til at ansøge kommunen om at få dækket 

hjælperudgiften. Hvis en sådan ansøgning ikke imødekommes kan 

Breddeudvalget genoverveje ansøgningen. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

b. IU Boccia – fællessamling (bilag 5b) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til trænere/lederes deltagelse i 

fællessamling for bocciaspillere i weekenden 2.-4. februar. Der søges om 

tilskud til 3 trænere/ledere, i alt søges der om kr. 1.800,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 

Kr. 1.800,- 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

c. IU Boccia – Danish Open (bilag 5c) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til Danish Open, der finder sted på 

Musholm d. 22.-24. juni. Der søges om kr. 16.450,- til dækning af 9 

dommeres opholdsudgifter og transport. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 16.450,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

d. IU Bordtennis – Malmö Open (bilag 5d) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til samling fredag den 9. februar 

med træning i DBTU´s elitecenter og derefter afgang til Malmö for at 

deltage i Malmö Open lørdag og søndag d. 10.-11. februar. Der søges om 

tilskud til tre træneres ophold og transport. i alt kr. 7.050,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 7.050,-. 

 

BESLUTNING:  
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Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

e. Kørestolsdans – World Cup (bilag 5e) 

Baggrund: Arbejdsgruppen søger om tilskud til deltagelse i World Cup i 

Holland i dagene fra d. 30. marts til d. 2. april 2018. Der deltages med 5 

dansere fra tre forskellige klubber, og der søges om dækning af en leders 

udgifter til indkvartering og transport, i alt kr. 3.656,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 3.656,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

f. IU Showdown - B.S.C. Prague 2018 (bilag 5f) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i B.S.C. Prague 2018 i 

dagene 7.-11.marts. Der deltages med 3 spillere og en leder. Der søges 

om dækning af lederens udgifter til transport, overnatning og forplejning, i 

alt kr. 4.200,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 

Kr. 4.200,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

g. IU Goalball – Malmö Open (bilag 5g) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Malmø Open. På et 

afbud er det danske herrelandshold i goalball blevet inviteret med til 

bredderækken i Malmø Open. Der deltages med et hold og 2 trænere. Der 

søges om dækning af udgifter til indkvartering og transport for 2 trænere, 

i alt søges der om kr. 2.004,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 2.004,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

h. IU Svømning - Copenhagen 2018 World Series (bilag 5h) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Copenhagen 2018 

World Series, der afvikles den 2.- 4. marts 2018 i Bellahøj 

Svømmestadion. Der søges om opholds- og forplejningsudgifter til trænere 

og assistenttræner, i alt en ansøgning på kr. 7.350,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 7.350,- 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 
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Opfølgning: ASV 

 

i.  IU Fodbold – spillesæt (bilag 5i) 

 Baggrund: Udvalget søger om tilskud til indkøb af to nye spillesæt til CP-

landsholdet. Der søges om kr. 12.010,00 ex. moms. I alt en ansøgning på 

kr. 15.012,50. 

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 

 

 BESLUTNING: 

 BrU tilbyder at indkøbe opdaterede spillesæt. IU Fodbold kan derefter låne 

sættene af forbundet, men tøjet skal indgå i Parasport Danmarks 

udlånspulje og være til rådighed for andre holdidrætter. 

Opfølgning: SJK 

 

j. IU Skydning – World Cup (bilag 5j) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til at sende 3 skytter og 1 leder til Al 

Ain 2018 World Shooting Para Sport World Cup i dagene 19.-28. marts. 

Der søges om dækning af udgifter til transport og indkvartering til 4 

personer, i alt kr. 48.990,-. 

 Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 11.822,25 til 

 dækning af 1 leders udgifter til transport og indkvartering. 

 

 BESLUTNING: 

 Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 11.822,25. 

 Opfølgning: ASV  

 

k. IU Boccia – Træningslejr (bilag 5k) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til træningslejr for spillerne, der er 

udtaget til NM. Afvikles i Tommerup d. 20.-22. april. Der søges tilskud til 

forplejning til 3 trænere, samt lokaleleje. I alt søges der om kr. 2.800,-.

      

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 2.800,-. 

  

 BESLUTNING: 

 Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 2.800,-. 

 Opfølgning: ASV  

 

6. Aktivitetspuljen – Opfølgning 

a. IU Svømning – NM (bilag 6a) 

Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i Nordiske mesterskaber 

på Island og idrætsudvalget har sendt en tilbagemelding om 

stævnedeltagelsen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 
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b. IU Vintersport – Østrig (bilag 6b) 

Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i Special Olympics 

stævne i Østrig og idrætsudvalget har sendt en tilbagemelding om 

stævnedeltagelsen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

7. Special Olympics Idrætsfestival 2018 

Baggrund: Planlægning er i fuld gang. 

Indstilling: LvdK og ASV informerer om status. 

 

BESLUTNING: 

Tilmeldingen er i fuld gang og indtil videre forventes det at alle idrætter 

gennemføres. Bowling og ridning er lukket for flere tilmeldinger. Efter 15. marts 

går detailplanlægningen for alvor i gang. 

BG deltager ikke i SOIF, LvdK, MEJ og CS forventer at være til stede. 

 

8. Special Olympics Idrætsfestival 2020 (bilag 8) 

Baggrund: Fire værtskommuner er i spil som vært for festivalen i 2020, og der skal 

udpeges en kommende værtskommune. 

Indstilling: Med udgangspunkt i ansøgningsmaterialet og møder i de respektive 

kommuner drøftes og besluttes værtskabet for 2020.  

 

BESLUTNING: 

Det er rigtig gode ansøgninger og feltet er stærkt. Efter en drøftelse ender BrU 

med at pege på værtskommune 1. Den kommende værtskommune offentliggøres 

ved afslutningen af Special Olympics Idrætsfestival 2018. 

Opfølgning: ASV 

 

9. Special Olympics National Board 

Baggrund: Alle relevant idrætsudvalg er blevet opfordret til at indstille kandidater 

til National Board. Der er endnu ikke modtaget indstillinger. Vi bør overveje om der 

er udvalg/personer, som vi bør prikke til. 

Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

BESLUTNING: 

VI har modtaget en indstilling til kandidat som pårørenderepræsentant og flere 

kandidater er i spil til pladsen som atletrepræsentant. 

Kandidaterne udpeges efter indstilling af bestyrelsen, og det forventes at de nye 

medlemmer af National Board skal præsenteres på Parasport Danmarks 

Repræsentantskabsmøde. 

Opfølgning: SJK 

 

10. Special Olympics Nordisk Møde 

 Baggrund: Der er afholdt møde den 21. februar i Brøndby. Referat fra 
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 mødet vil blive udsendt snarest. 

 Indstilling: Der refereres kort om mødet. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. Referat fra mødet udsendes senere. 

  

11. Special Olympics World Summer Games 2019 

 Baggrund: Der deltages i stævnet i marts 2019 med et dansk hold på 120 

 personer. 

 Indstilling: Der informeres om status. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

12. Oplæg til ny struktur for Idrætsudvalg (bilag 12) 

 Baggrund: En arbejdsgruppe har udfærdiget et oplæg til ny struktur for 

 Idrætsudvalg.  

 Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

 BESLUTNING: 

 Bestyrelsen har overvejelser omkring den måde idrætsudvalgene er 

 strukturerede. Der er nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet et 

 foreløbigt oplæg, der nu skal debatteres i flere sammenhænge. Bla. i EU 

 og BrU, samt på dialogmøder i øst og vest. LvdK efterspørger et bilag med 

 oversigt over de forskellige idrætsudvalg med angivelse af nuværende 

 status/opbygning. MEJ repræsenterer BrU i det kommende arbejde 

 omkring ny struktur for Idrætsudvalg. 

 

13. Repræsentantskabsmøde 

 Baggrund: Der afholdes Repræsentantskabsmøde d. 21. april og der er 

 bla. valg til BrU. 

 Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

 BESLUTNING: 

 BrU’s bidrag til beretning er færdig.  

 BrU-medlemmerne tager fat i mulige kandidater, - opslaget på 

 www.parasport.dk videreformidles til mulige kandidater/interesserede. 

 

14. Nyt fra: 

a. Bestyrelsen 

  

  Intet at referere.   

   

b. Udviklingsudvalget 

 

  Intet at referere.   
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c. Breddeudvalgets medlemmer 

   

  Alle har modtaget invitation til Blue Hors. CS deltager søndag, 

  alternativt torsdag. MEJ og BG overvejer deltagelse. SJK  

  deltager torsdag. 

 

  Alle har modtaget invitation til World Para Swimming World 

  Series. BrU-medlemmerne har ikke mulighed for deltagelse. 

 

  CS opfordrer til at BrU-medlemmerne melder sig til når  

  forhåndstilmeldingen til FF 2018 kommer i løbet af marts  

  måned. Alle BrU-medlemmer opfordres til at bruge landsmøder 

  og øvrige kontaktflader med Idrætsudvalg til at gøre  

  opmærksom på FF 2018 og deltagelse, - dels med muligt 

  udvalgsmøde fredag og egentlig deltagelse. 

 

  MEJ oplyser at Uge27-folderen (Sommerhøjskole) er på  

  trapperne, forventes at være klar senest d. 15. marts. 

 

  MEJ opfordrer til at BrU er repræsenteret ved Racerunning-

  Campen i juli på Frederiksberg. 

 

d. Administrationen 

 

  SJK informerer om at der i løbet af den kommende tid vil  

  komme ansøgninger omkring deltagelse i INAS-stævner, samt 

  afholdelse af ’NIFU’ i Danmark i slutningen af juli mnd.  

 

15. Evt. 

 

 Intet at referere. 

 

16. Næste møde 

a. Onsdag d. 25. april kl. 14.00-16.00, skype 

b. Onsdag d. 6. juni kl. 12.00-16.00, Vejle 

c. Fredag d. 31. august kl. 11.00-20.00, Vejen 

d. Onsdag d. 26. september kl. 14.00-16.00, skype 

e. Onsdag d. 7. november kl. 12.00-19.00, Vejle 

 

 

 

Kalenderen: 

2018  
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2.-4. marts  Copenhagen 2018 World Para Swimming World Series 

3. marts  Landsmøde i Fodbold, Odense 

  Landsmøde i Hockey, Fredericia 

15. marts  Dialogmøde, Vordingborg 

16.-18. marts Internationalt Ridestævne, Vejle 

17. marts  Landsmøde i Kørestolstennis, Snekkersten 

  Landsmøde i Kørestolsfodbold, Brabrand 

18. marts  Landsmøde i Boccia, Fredericia 

5. april  Dialogmøde, Ikast 

7. april  Landsmøde i Ridning, Strøby 

15. april  Landsmøde i Håndbold, Brøndby og Viborg   

20. april  Afskedsreception for KVN, Brøndby 

21. april  Repræsentantskabsmøde, Brøndby 

25.-27. maj  SOIF 2018, Helsingør 

31. aug.-2. sep. Frivilligheds Forsamling 2018, Vejen 

22. sep.  Parasportens Dag, Frederiksberg og Vejle 

3. nov.  Pressalit Sports Academy, Middelfart 


